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CL  |  Classic Tables

CL Line (Classic Tables) je základní řada stolových systémů. Působí lehkým dojmem bez masivních prvků. Ke všem 
stolům řady CL Line je dostupná široká řada různých doplňků. K většině modelů nabízíme nábytkové řešení (kontejnery 
a skříně ve stejném designu).

The CL Line (Classic Tables) is a basic range of table systems. It gives a light impression without massive elements. 
There are many various accessories available for of all the CL Line tables. Most of the models are off ered in furniture 
concepts (containers and cupboards in the same design). 

Již od roku 1990 dodáváme vlastní 
řešení kancelářských a komerčních 
interiérů do mnoha významných 
fi rem v Česku i v zahraničí.

Since 1990 we have been delivering 
our offi  ce and commercial interior 
designs to many important Czech 
and foreign companies. 
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ZNB

Stůl ZNB s elegantní podnoží je navržen pro 
samostatnou práci. Pevnou součástí je kabelové 
vedení v designové podnoži a clony na zakrytí nohou. 
Možnost výběru různých tvarů a materiálů desek, 
široká variabilita rozšíření.

The ZNB table with an elegant base is designed for 
independent work. Cables conducted in a design base 
and a modesty panel are integral parts of the table. 
Choice from various top shapes and materials, wide 
extension variability. 
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CWB

Ideální referentský stůl CWB v technickém designu. 
Praktické podnože s kabelovým vedením a clonou 
k zakrytí nohou jsou součástí modelu. Nabízí vysokou 
variabilitu sestav a možností rozšíření.

The CWB is an ideal offi  ce table in a technical design. 
Practical bases with cable conduits and modesty 
panels are included with the model. A high variability 
and many extension modifi cations. 
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CTB

Stůl CTB je první volbou pro kancelářské sestavy. Verti-
kální a horizontální kabelový kanál je součástí podnože. 
Sestava je mimořádně pevná. Možnost upevnění para-
vánu, případně clony nohou pro samostatný stůl.

The CTB table is the fi rst choice for offi  ce table sets.  
Improved cable conduit – a horizontal and vertical cable 
tray is a component of the bases. The set is extremely 
fi rm. A screen or a modesty panel for a separate table 
can be attached. 
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CRB & CSB

Konferenční stolek CRB na centrální noze s pevnou 
výškou. Univerzální použití pro jednání nebo odpočinek, 
vhodný pro školící místnosti, jídelny a kuchyňky. 
Variabilita tvaru desky.

A round offi  ce table CRB on a central leg with fi xed 
height. A universal application for a meeting or 
a rest, also suitable for training rooms, canteens or 
kitchenettes. Variable top shapes.
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CLB & CLA

Lehký praktický univerzální stůl v čistém designu. Je 
vhodný pro školící místnosti, jídelny a kuchyňky, ale lze 
jej úspěšně použít i v kancelářských sestavách. Nabízí 
velké množství doplňků – držák počítače, horizontální 
a vertikální kabelový kanál, clony, kabelové průchodky 
a další.

A practical universal lightweight table in a clean design. 
Suitable for training rooms, canteens and kitchenettes, 
but also for offi  ce table sets. It off ers a large range of 
accessories such as a computer holder, horizontal and 
vertical cable trays, screens or grommets.

CLB & CLLAAA
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CDB

CDB je klasický stůl s výrazným pocitem soukromí. 
Materiál podnože i vrchní desky je laminotřísková 
deska (LTD). Ekonomické a přesto dobře vypadající 
řešení, které je vhodné jako sestava pro callcentra 
nebo externí kanceláře stavebních fi rem. Velké 
množství doplňků, přístaveb a nástaveb.

CDB is a classic table with a strong sense of privacy.  
The base and the tops are made of melamine (MFC).  
Economic, yet good-looking concept convenient 
for sets in call centres or building company external 
offi  ces. A large number of accessories, extensions and 
superstructures. 
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CMB

Stoly CMB je možné považovat za ekonomické řešení 
pro krátkodobé pracovní využití. Lehké jídelní nebo 
jednací stoly s kovovou nohou se většinou obejdou 
bez doplňků.

The CMB tables off er an economic concept for short-
term working applications. Light dining or conference 
tables with metal legs usually need no accessories.
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Konstrukce stolů   Table Design Stolové desky  Table tops

ZNB

CWB

CTB

CLA & CLB

CMB

CDB

CRB

CSB30 x 30

30 x 30

30 x 30

80 x 80

30 x 30

Ø 50

Ø 80

90 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200

90

Model 139 - 147
80-100-120-140-160-180-200

80

Model 109 - 113
80-100-120-140-160-180-200

60

Model 129 - 135

CMB od 180 cm

12
0

CMB od 180 cm

90

10
0

180 - 200 - 220 - 240

80

120 - 140 - 160 - 180

CMB od 180 cmCMB od 180 cm

80

140 - 160 - 180 - 200

90 90

Model 609 - 614
140 - 160 - 180 - 200

80 90

Model 629 - 634

CMB od 180 cmCMB od 180 cm

80

140 - 160 - 180 - 200

90

60

Model 179 - 184

80

140 - 160 - 180 - 200

90

40

Model 159 - 164

80

140 - 160 - 180 - 200

90

Model 189 - 194

140 - 160 - 180 - 200

60

11
0

R 30

80

Model 409 - 414

R 30

80

140 - 160 - 180 - 200

11
0

40

Model 509 - 514

57

80

140 - 160 - 180 - 200

11
0

60

Model 809 - 814

57

80

140 - 160 - 180 - 200

11
0

40

Model 909 - 914

CMB od 180 cmCMB od 180 cm

120 - 140 - 160 - 180

10
0

Model 430 - 434

120 - 140 - 160 - 180

80

Model 440 - 444 Model 452 - 456
60 - 80 - 100 - 120 - 140
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